
Vietoj pratarmes 

Jei man butij pasak§, kad rasysiu knygq tokiu pavadi-
nimu, buciau tar^s: ne, kalbate ne apie mane. Daug meti} 
televizijoje vykd^s zurnalistinius tyrimus, maniau, kad is-
torijos apie ateivius ir NSO yra tik fantazuotojij tauskalai, 
mat sie, pavarg^ nuo nuobodzios tikroves, panyra j isgal-
votq pasaulj, kurj konstruoja remdamiesi argumentais, esq 
„vienas zmogus tai mate savo akimis", bet ne daugiau... 

Beje, noredamas islikti sqziningas, turiu priminti, kad 
pries dvidesimt metij tokios nuomones laikiausi ne tik as, bet 
ir visi salies oficialiojo mokslo atstovai, o juolab ideologai. 

Trumpai tariant, kaip ir visi tikroviskai mqstantys pilie-
ciai, as irgi netikejau, kad NSO egzistuoja. Taciau kartq... 

...Kartq, tyrinejant slapto karinio archyvo dokumen-
tus - tai vyko Rytij Vokietijoje, sovietij kariij isvykimo 
isvakarese, - man j rankas pateko vienas niekuo neis-
siskiriantis dokumentij segtuvas, o j j atvert^s negalejau 
patiketi tuo, kq isvydau... 

Ypac vertetij pazymeti, kad sis aplankas buvo saugomas 
ne bet kur, o tarp paciam marsalui Zukovui rasytij gene-
rolo Montgomerio laiskij ir rastij, adresuotij vienam SSKP 
CK specialiijjij tarnybi^ vadovui. Tarnybos rastuose buvo 
primygtinai pabreziama, kad „afganij draugams" biitina 
nusiijsti ar tai du simtus, ar tai tris simtus tiikstanciij dole-
rii} einamiesiems reikalams... 

Trumpai tariant, isvyd^s pirmqjj dokumentq is sio slap-
tojo segtuvo, esancio tarp tokiq garbiij „kaimynij", priva-
lejau jsignybti j ausj, mat jis vadinosi taip: 

„Personalo, maciusio NSO karines dalies (...) raketij po-
ligono raj one, sqrasas" 
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2emiau buvo isvardyta trisdesimt kareiviij pavardziij su 
biirio vadu virsuje, o kazkieno stropia ranka buvo nubrai-
zyta tikrij tikriausia skraidanti lekste, nurodyti jos mat-
menys, spalva ir laikas, kada si buvo stebima virs karines 
dalies teritorijos. 

Buvau priblokstas! Po siuo dokumentu buvo parasyta 
data - 1977 metai (jei pamenate, tai buvo tie laikai, kai, 
uzsiminf s apie NSO, galejai atsidurti ir psichikos ligij kl i -
nikoje). Vis delto labiausiai mane nustebino tai, kad doku-
mentq buvo pasiras^s Junginio ypatingojo skyriaus virsi-
ninkas, kaip dabar pamenu, papulkininkis Vasilkovas. 

Galas nemate ideologiskai neisprususiij eiliniij, pama-
niau... Taciau kuo cia deta karine kontrzvalgyba? 

Pamenate, kokios svarbos dokumentq turejau rankose? 
Juk Ypatingojo skyriaus virsininko parasas dokumente 
apie NSO is tikrijjij prilygo MASSOLIT* pirmininko Ber-
liozo pripazinimui, kad „Dievas egzistuoja!" 

Nuo tos atmintinos dienos mano zurnalistinii| tyrimq 
sqrase atsirado nauja tema: „NSO su zyma „Slaptai", ir 
toks apibudinimas tikrai nebuvo lauztas is pirsto. 

Biidamas rimtas dokumentininkas, nuo pat pradziij nu-
tariau netiketi liudininkij zodziais, kad ir kaip viliojamai 
apie jvykj pasakotij j j maciusieji. Pasitikejau tik faktais, tik 
dokumentais ir, pageidautina, patvirtintais parasais bei 
spaudais. 

Labai nustebau, kad dokumentas, pasirasytas papulkinin-
kio Vasilkovo, aplanke pasirode esqs tikrai ne vienintelis. 
Kitas dokumentas - didziulis vatmano lapas, pribraizytas 
schemij, ismargintas diagramij ir skaiciij stulpeliij. Jj man 
parode viename slaptame mokslo tyrimo institute, tiesa, 

*Isgalvotas Maskvos literati} susivienijimas, minimas M. Bulgakovo 
romane „Meistras ir Margarita". - Cia ir toliau vert. past. 
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veliau issyk suvyniojo. Jo pavadinimas irgi ne maziau in-
triguojantis: „NSO pasirodymo virs karines ir strategines 
reiksmes objektq SSRS teritorijoje schema." 

S} dokumentq buvo pasiras^s pats Generalinio stabo 
virsininkas! 

Mane pribloske nejtiketina mintis. Vadinasi, paprastq 
Ypatingojo skyriaus pareigunq ir Generalinio stabo virsi-
ninkq sieja viena siurpi paslaptis: jie abu ne tik neabejo-
ja del paties NSO egzistavimo, priesingai nei teige SSKP 
CK ideologinio skyriaus vadovai, bet ir, regis, zino, kur sis 
„praskrendantis paukstis" suka lizdus. 

Beje, jsibegejus tyrimui, juokauti norejosi vis maziau... 
Pranesimai... Pranesimai... Desimtys, simtai pranesimij... 

Kariniij naikintuvij lakunai is koviniij buriij rastiskuose 
raportuose pranesa apie tai, kad juos atakuoja neatpazinti 
skraidantys objektai. Jie kariskai tiksliai pateikia nejtike-
tini} detaliij apie kontaktus su skraidanciomis lekstemis. 

Atominiij povandeniniij kreiseriij (laivuose, beje, esama 
branduoliniij raketij, o tai - menki juokai!) vadai pranesa, 
kad buvo susidiirf su nezemiskos kilmes povandeniniais 
objektais. Pasirodo, jie daznokai seka musij povandeni-
nius laivus, kai sie vykdo karinj patruliavimq prie mena-
mo priesininko krantij. 

Kosmonautai is orbitiniij stociij pranesa, kad pro illu
minator ius i juos nuolat zvalgosi neatpazinti objektai. 
O vienas mokslo darbuotojas is jslaptinto MTI raporte 
kompetentingiems organams apskritai tvirtina, kad vie-
nq konkreciq dienq ir valandq j{ is bendrabucio kambario 
buvo pagrob^ kitos planetos civilizacijos atstovai ir pri-
stat^ } savo planet^, kad sis susipazintij su sios civilizaci
jos mokslo pasiekimais. Prie raporto prideta medicinos 
pazyma apie tai, kad pagrobimo metu darbuotojas buvo 
blaivus. 
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Vienu metu man atrode, kad visi isprotejo, o as skaitau 
psichiatrijos klinikos pacientij laiskus. Bet!.. 

Kaip vertinti karinius laipsnius ir vardus turinciij asme-
nq nuomon^? Raso pulkininkai ir generolai, vadai ir vir-
sininkai, kuriij rankose sutelkta daug valdzios, vadinasi, 
zmones mazq maziausiai yra sveiko proto ir nelinkf neat-
sakingai fantazuoti. 

O kaip vertinti beveik kiekviename dokumente esancias 
slaptumo zymas? Pavyzdziui, kaip netiketi Karinio jurij 
laivyno specialiosios zvalgybos virsininku, savo potvarkiu 
j slaptq ekspedicijq kitame Ramiojo vandenyno gale siun-
cianciu karines zvalgybos laivq sifruoti signalams, kuriuos 
skleidzia giliavandeniai objektai, bandantys uzmegzti rys{ 
su musij raketas plukdanciais kreiseriais? 

Kas tai? Visuotinis Strategines Reiksmes Marazmas? Ar 
sokiruojanti tikrove, kuri del ypatingos svarbos daugelj 
metij slepiama po begale slaptumo zymij? 

Sqziningai sakau: nezinojau kq ir manyti... 
Viena vertus, rankose laikiau dokumentq su Chrus-

ciovo pastabomis, kuriomis nustatoma sovietij karines 
jgulos kovinio budejimo organizavimo tvarka Menuly-
je. Be viso kito, jgulos nariams pagal pareigas priklause 
palaikyti kontaktus su kitq planetq civilizacijq atstovais 
(suprask: su zaliaisiais zmogeliukais). Buvo numatyta, 
kad bendraujant butina jtikinti „broliskus kitij planetij 
gyventojus", esq komunistine santvarka turi daug pra-
nasumi}, ir siekti, kad sie taptij sqjungininkais kovoje su 
pasaulio imperializmu. 

Nors atrode, kad sj dokumentq sudare tikrai sizofreni-
jos pozymiij turintis asmuo, vis delto nebuvau tikras, ar 
Panasaus turinio rasto nebuvo pasiras^s ir JAV preziden-
tas Dzonas Kenedis. Juk zinome, kad sioje srityje jis buvo 
toliau pazeng^s, mat tragiskos zuties isvakarese sensacin-
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gai pareiske, esq jau buta kontaktq su kitos planetos civili
zacijos atstovais. 

Antra vertus, negalima paneigti, kad kai kurie siuolai-
kiniai aukstijjij technologijij ginklai yra kuriami remiantis 
mokslininkq „nusiziuretais" pavyzdziais is daugelj metij 
stebimij vadinamijjij NSO. Beje, pastaruoju metu kariskiai 
labiau link? vartoti solidesnj trumpinj AAR (anomalus ae-
rokosminiai reiskiniai). 

Cia turima galvoje ir ultragarsines raketos, ir „Stels" 
technologijos. 

Pavyzdziui, yra zinoma, kad gebejimas per akimirksnj 
persikelti j bet kurj Visatos taskq tradiciskai buvo ateiviij 
prerogatyva. Neseniai sulaukta sensacingos informacijos: 
Sveicarijoje, Lozanoje, dirbantys tyrejai, remdamiesi nese
niai atliktais bandymais kolaideryje, patvirtino, kad jma-
noma keliauti erdveje ir laike pro ypac mazas juodqsias 
skyles. Autoritetingiausi mokslininkai irgi pritare siam 
teiginiui. 

Pries keletq metij Rusijos pirmojo kanalo eteryje siij ei-
luciij autorius parode dokumentinio tyrimo laidq „NSO 
uz spygliuotos vielos", kurioje pirmq kartq buvo paviesinta 
apie naujos riisies ginklo, veikiancio tij paciq AAR prin
cipals, bandymus. Ekspertai mano, kad, jkaitinus virsuti-
nius atmosferos sluoksnius iki plazmos buvio, galima su-
laukti kardinaliij klimato pokyciij. Po sios laidos Valstybes 
Diimos Gynybos komitetas nedelsdamas sukviete skubij 
pasitarimq padeciai svarstyti. Veliau posedziavo ir Saugu-
mo taryba. O po kurio laiko (prisipazjstu, tokio demesio 
tikrai nesitikejau) JAV Kongresui buvo issiijstas kreipima-
sis, kuriame buvo reikalaujama nedelsiant nutraukti zalin-
gus, su kitomis planetomis siejamus bandymus. 

Kaip paaiskejo po karstos 2010-ijjij metij vasaros, tuo 
metis Rusijos politikij nerimas buvo pagrjstas. Tiesa, apie 
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tai, kad musij salyje buvo vykdomi analogiski bandymai, 
ne vienas musij parlamentaras neuzsimine. 

Paklausite: visgi egzistuoja NSO ar ne? 
Manau, j sj klausimq gales atsakyti kiekvienas, perskai-

t̂ s siq tikrais faktais pagrjstq knygq. 
Neseniai garsus kosmonautas Georgijus Grecka man 

papasakojo, kaip pries daugelj metij j j , jaunq mokslininkq, 
Sergejus Koroliovas issiunte j mokslin? ekspedicijq tyri-
neti Tunguskos meteorito. Kai ekspedicijos dalyviai grjzo, 
pirmasis klausimas, kurj uzdave NSO egzistavimu nieka-
da netikej^s Koroliovas, buvo toks: 

- Ar lekst? radote? 

Igoris Prokopenka 


